Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ
Ημερομηνία: Σάββατο, 12-12-2009
Σελίδα: 52,53,54,55
(1 από 4)
Μέγεθος: 3145 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 46130
Επικοινωνία εντύπου: (211) 3657.000, 7766000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ.51

Ποιος ήταν ο Δαρβίνος;
Ο μεγάλος επιστήμονας
βρίσκεται στο κέντρο
ενός διαβαστερού
βιβλίου με τίτλο «Ενα
ζουζούνι παραπάνω».
Αλλά κατ τα
συναισθήματα, οτ φόβοι
ή n μοναξιά των παιδιών
γεννούν βιβλία που
βοηθούν τους μικρούς
αναγνώστες να
αισθάνονται καλύτερα,
σαν να μπαίνουν σε μια
ζεστή αγκαλιά (φωτό
κάτω)

.

μα του νεαρότερου ντετέκτιβ του
κόσμου; Η λύση στο Γραφείο Ερευνών
Φώτη Φεγγάρη, του
Όουεν Κόλφερ. Ακόμα ένα τρομερό
παιδί, n Μόλι Μουν, στο βιβλίο
Μόλι Μουν, Ο Μίκι Μάινους
και n μηχανή του μυαλού
της Τζόρτζια Μπιννκ διαβάζει με
τα μάτια τις σκέψεις και το μυαλό
των ανθρώπων και σώζει τον δίδυμο
αδελφό της από το μέλλον
(όλα Εκδ. Ψυχογιός).

Γιανα
αισθανόμαστε
καλύτερα

Χάρης Σακελλαρίου
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

22 ενρώ

Γ

-—- - - Αμυγδαλιά, πεύκο,
ροδιά, συκιά κι άλλα πολλά
δέντρα και λουλούδια, n ομορφιά
τους δοσμένη μέσα από
μύθους. Ο κόσμος των
φυτών; μια αλλιώτικη μυθολογία
γραμμένη από έναν κλασικό
συγγραφέα παιδικών βιβλίων
και αριστοτεχνικά εικονογραφημένη
από τη ζωγράφο
Ε. Μιχαήλου.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ
Παπαδόπουλος, 10 ευρω
Elisabeth de Lambilly
Ο TOM ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
Παπαδόπουλος, 7,70 ευρω
Cornelia Maud Spelman
ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ,
ΟΤΑΝ ΦΟΒΑΜΑΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Παπαδόπουλος, 7 ευρω
/ΛΓ^"

Cristpphe Le Masne
Ντέμτη Λιόρτ ΘΑ

βλία! Ο συνδυασμός παιδαγωγικής, Michele Elliott
ψυχολογίας και τέχνης δίνει
κάθε χρόνο σειρές μικρών θαυμάσια ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΟΤΑΝ Σ' ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ
Παπαδόπουλος, 7,50 ευρω
εικονογραφημένων βιβλίων
ΣΤΟ ΜΑΤΙ!
με θέματα παρμένα από τη
Ann Meek- Sarah Massini
Πατάκη, 10 ευρω
ζωή των μικρών παιδιών. Οι φόβοι,
Αφοι Βλάσση, 10
ΕΙΜΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ,
Κώστας Μάγος, Γεωργία
οι εφιάλτες, τα συναισθήματα,
ευρω ο τόμος
ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ
θετικά και αρνητικά, n τιμωρία
Γκανάτσιου
Τα
βιβλία της σειράς
αλλά και n σωστή διατροφή, n
Μοντέρνοι Καιροί, 10 ευρω
ΕΝΑΣ ΓΑΤΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
βοηθούν με πρακτικές
αυτοεκτίμηση, n μοναξιά, n αρμονική
συμβουλές τους
+ CD ΜΕ 10 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Breatrice Masini
συμβίωση με τους άλλους,
εφήβους, αν όχι να λύσουν σημαντικά
n ανάγκη για θαλπωρή και
101 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ
Ενκ.Βασίλης
προβλήματα,
τουλάχιστον
ασφάλεια είναι θέματα που παρουσιάζουν
Παπατσαρούχας, Εν πλω
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΙΔΙ
να συνειδητοποιήσουν ότι
αυτά τα βιβλία. Παιδιά,
όλοι οι συνομήλικοι τους ζουν
Κέδρος, 9 ευρω
γονείς και εκπαιδευτικοί
Ο καθένας μας είναι ένας μικρός
μπορούν να κουβεντιάσουν φιλικά παρόμοιες καταστάσεις.
κόσμος γεμάτος συναισθήματα,
Eric Carle
Τα άγχη γύρω
και να μετριάσουν τα προβλήματα
σκέψεις, απόψεις. Πώς θα τα διαχειριστούμε
από πι σεξουαλική
ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ
όλα αυτά; Υπάρχουν
επαφή, n σχολική
τρόποι και τους γράφουν τα βιΚαλειδοσκόπιο,! 2 ευρω
βία, κοινό φαινόμενο
πλέον στα σχολεία
κάθε βαθμίδας, και
οι τρόποι αντιμετώπισης,
Εηαρακτικά
μεγαλειώδες. —Kurt
n χαμηλή αυτοεκτίμηση
Vonrtegut
και n δυστυχία
ftWiKEisner6ενήτανμόνο
που φέρνει...
μπροστάοπότψ εποχήτου"
Anita Naik
Οι συγγραφείς και οι
καισήμεραη εποχήμας
επιστήμονες που τα
ΕΣΥ, TO
δίν τονip φτάσει. —John
προλογίζουν, συμφωνούν
ΑΛΛΟ
Updike
και προτείνουν
ΦΥΛΟ ΚΑΙ
στους έφηβους
Μετάφραση
Βαρβάρα
Χατζησάββα
TO ΣΕΞ,
αναγνώστες
Lettering
ffauMve
Καλλίίου
να μη διστάζουν
ΧΑΜΗΛΗ
αητερη SKaasK
να εκφράζονται
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ;
ανοιχτά
ΟΧΙ
για όσα τους
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ·
Ο! ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΙ
ΠΙΑ!
προβληματίζουν!

ΣΕ ΚΡΑΤΑΩ ΣΦΙΧΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΟΥ

Έφηβοικαι
ζόρικες
καταστάσεις
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δεν avai
βαρετοί
Εικ. Ελένη
Μιχαήλου,
Εστία,

Janan Cain

Ο TOM ΒΛΕΠΕΙ ΕΝΑΝ
ΕΦΙΑΛΤΗ

Οι μύθοι

Μετ. Κατερίνα
Καλατζοποΰλου,
Μοντέρνοι
Καιροί,
22 ευρω
Συνήθως όταν μιλάμε στα
παιδιά για Μυθολογία αναφερόμαστε
στον ελληνορωμαϊκό
πολιπσμό. Σ' αυτό το πολύ
ενδιαφέρον βιβλίο οι νεαροί
αναγνώστες θα διαβάσουν και
θα μάθουν ότι όλοι οι λαοί
του κόσμου και σε όλες τις εποχές
είχαν δημιουργήσει
μύθους για να εξηγήσουν τον
κόσμο που τους περιέβαλε.

Με την εικονογράφηση
του Σβετλίν, οι Μύθοι
του Αισώπου αποκτούν
καινούργια ζωντάνια
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To μαγικό άλογο του
Χαν Γκαν ζωντάνεψε
από το πινέλο του
ζωγράφου και
επέστεεψε στον πίνακα
τρομαγμένο από την
ασχήμια του πολέμου

Ο τύανήτης
έχει
προβλήματα

Φρατζέσκα
Αλεξοπούλου-Πετράκη
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ
ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS
Εακ.Ίρις

11,50 ευρω

Πασκάλ Πτκ

Παιάκη,
1βευρώ

την όρεξη σι μικρούς και μεγάλους. Of πεντανόσημες
συνταγές διά χειρός Βάθως Ψαράκη.

Δέσποινα Μρογδάνη-Σουγυη^ —
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ
ΗΤΑΝTO... ΒΙΒΛΙΟ
Εικ.ΠέτροςΜπουλούμπασης, Λέξηκλε#ί
Taro Gomi
.^^J.
.
ΟΙ MOYTZOYPOfΩΓΡΑΦΙΕΣ

Επόμενος Σταθμός

Ψυχογιός,
jljupio^

Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν το...βιβλίο,
μας διηγείται n Δέσποινα
Σουγιούλ μέσα
από τις σελίδες του μικρού οδηγού
που έγραψε. Όμως ένα
βιβλίο είναι γράμματα,λέξεις
και εικόνες. Τα μικρά παιδιά
λοιπόν μπορούν να κάνουν
μια βουτιά στον μαγικό κόσμο
των βιβλίων και να γίνουν τα ίδια
δημιουργοί ζωγραφίζονταςμε
τη βοήθεια του Taro Gomi και
συγγράφοντας με τα γράμματα
που ζουν στο παραμύθι του αλφαβήτου
της γλώσσαςμας.

ΕΞΗΓΩΝΤΑΣΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Πώς τα παιδιά
θα καταλάβουν
τι σημαίνει «τρώω
σωστά»;Αρκείνα τους το
Μτφ. Αριστέα
επαναλαμβάνουμε συνεχώς;
Κομνηνέλλη,
Υπάρχεικαλύτερος
Μεταίχμιο,
τρόπος: να
8 ευρω
μπουν τα παιδιά
στην κουζίνα και να αναμετρη
θούν με τα συστατικάτης
διατροφής μας! Καιρόςγια
μαγειρική και μάλισταμαγική!
Όταν μου
Στο κάστροτης διάσημης
λείπεις
Σουμουτού, n Μάγισσα
όλα μου
της
Κουζίναςμαγειρεύει μαζί
φταίνε ^ssm
με την παρέα της φαγητά
που ανοίγουν

Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε
μουτζουροζωγραφιές!

πιστήμονες, Εκδ. Ερευνητές.
Στην ίδια σειρά, To άλογο, Η Αστρονομία.

Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ
ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΣΤΟ
ΣΚΟΥΠΙΔΟΝΗΣΙ;

Δραστηριότητες
ΒασιλικήΝίκο,
Εικ.Φραντσέσκα
Κοζάνη,Πατάκη,
12,50 ευρω

Η ΤΟΥΡΟΥΠΙΤΑΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΜΑΣΙ ΜΕ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

.
δαγωγό σ" ένα ταξίδι με τη βοήθεια
της τέχνης στα έθιμα του
James
Mitchel
φθινοπώρου και του χειμώνα.
Μια ολοκληρωμένηπρόταση διδασκαλίαςΗ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
για το νηπιαγωγείο.

Σαμαρτζή,Παπαδόπουλος,

Όλα ξεκίνησαναπό
τις κουβέντες που άκουγε ο
Ορφέας από τους μεγάλους. Και
τον έπιασε μεγάλος φόβος για τα
όσα συμβαίνουν στον πλανήτη.
Ποιοςόμως θα τον βοηθήσει να
δράσει; Μπορούν τα παιδιά να
κάνουν κατι;

Φύόδοξσιμάγειροι.,και miXkworeq
Βάσω Ψαράκη

TO ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΚΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Κάθριν Λάσκΐ

Μετ. Αγγελική
* "X.* Χαρίσκου,
Άγκυρα, 23,50
''i'tryrtnylTs
ευρω

Ματιές
στην Ιστορία
Ντεκάστρο Μαρίζα
Η ΑΘΗΝΑ ΣΕ 7
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

πόδια crm σημερινή πόλη.

Mary Pope Osbora
ΣΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ
ΤΟΥ ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ

Μετ. Δάφνη Χρήστου,
Μοντέρνοι Καιροί,ΙΟευρώ

Μια αποστολήκαι n αναζήτηση ενός
σπάνιου παπύρου θα οδηγήσουν
τους ήρωες, και μαζί τους αναγνώστες,
στην Πομπηίαλίγο
1
«Οικολόγοςγίνε κι εσύ/ με άλλο
Εικ.Μάθιου
Μια
πολύχρωμη
εγκυκλοπαίδεια
προτού
εκραγεί ο Βεζούβιος.Ένα
μάτι δες τη ζωή», τραγουδούν τα
Τροΰμαν, Μετ.
για μικρούς αναγνώστες.
σύντομο κι απλό μυθιστόρημα για
παιδιά, ένα τραγούδι από τη συλλογή
ΕλένηΣβορώνου,
Μια πόλη τη μαθαίνεις παιδιά των πρώτων τάξεωντου
Στις 500 σελίδες της
Τραγούδιαγια την οικολογία
Μεταίχμιο,
περπατώντας την. Επτάβόλτες Δημοτικού που ενδιαφέρονταιγια
μπορούν να βρουν απαντήσεις
και το περιβάλλον,σε στίχους
14 ευρω
στην Αθήνα με οδηγούς ανθρώπους
σε κάθε απίθανη ερώτηση που
την Ιστορία.
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου
κάθε εποχής: με τον
θα σκεφτούν.
και μουσική Κώστα Θωμαΐδη.Η
Αν δεν υπήρχε εξέλιξη δεν θα
Παυσανίαστην αρχαία πόλη, με
Εύη Πίνη
συλλογή συνοδεύει τη σειρά Οικολογήματα,
βρισκόμασταν σήμερα εδώ,
τον Μπάρμπα Γιάννητον κανατά
n οποία περιλάμβανα διαβεβαιώνει ο παλαιοανθρωπολόγος
TO
ΜΥΣΤΙΚΟ
στην Πλάκα
τέσσερις τίτλους κι έχει στόχο
Πασκάλ Πικ, καθώς εξηγεί
ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ
και
με
τα
να ευαισθητοποιήσειτα παιδιά
σε εφήβους τη θεωρία
Ίδρυμα Μείζονος
στα προβλήματατου πλανήτη. Η
του Δαρβίνου. Ποιος όμως ήταν
Ελληνισμού
Μικρή Γοργόνα,δισέγγονη της
ο Δαρβίνος που από παιδί
Ερευνητές,
γοργόναςτου Αντερσεν,πάει στο
είχε τη μανία να συλλέγει
1 3,80 ευρω
Σκουπιδονήσιγια να πείσει τους
και να παρατηρεί έντομα,
ανθρώπους για τα καλάτης ανακύκλωσης.πετρώματα; Τα
Μια
ιστορίαμυστηρίου
Καιπροτείνει στους αναγνώστες
μικρότερα παιδιά
με φόντο την Αγοράτης αρχαίας
πολλές δραστηριότητες θα ενημερωθούν
Αθήνας:ο Χυτρίων,ο μάγειρας
για να το πετύχουν.
για τον μεγάλο
της Θόλου,ένας Θρακιώτηςδούλος,
επιστήμονα
ξέρει πολλά για τις κρυφές
διαβάζοντας μια
Τρομεροί διαπλοκέςκαι τα συμφέροντα
μυθιστορηματική
γνωστών
πολιτικώντης πόλης.
πολεμιστές
Ζοφία Γΐαλουράκη
εξιστόρηση της
και
TO
ΜΕΓΑΛΟ
ΒΙΒΛΙΟ
ζωής,
των
ταξιδιών,
ΕΘΙΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ
ήρωες της
των ιδεών
ιστορίας ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
ΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ
και των ανακαλύψεων
Ψυχογιός,
συναντιούνται
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ, T. A
του. Για τις
σε
16 ευρω
ανακαλύψεις του
Δίπτυχο
___
ένα βιβλίο
Δαρβίνου και άλλων
Η Κλειώκαι ο Κυριάκος
μαζί με δυο νέα
Είκοσιέθιμα συναντούν είκοσι
σημαντικών επιστημόνων
ταξιδεύουν στο
παιδιά: την
διαβάστε το Καλειδοσκόπιο
πίνακες ζωγραφικήςμε οδηγό τη
Κλειώκαι τον
της γνώσης, Μεγάλοι εβραβευμένη συγγραφέα και παιΚυριάκο
II ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΤΗΣΕΛ.54 »

ΒιβλίαΓνώσεων
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ΕΝΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εικ.Σταμάτης
Μπονάτσος,
Μεταίχμιο,
11ευρω
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itt m φ

MOtt
Χαρά Γιαννακοπούλου
Η ΤΡΙΤΗ ΕΥΧΗ
Πατάκη,
11,50 ευρω

Ii ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΠΟΤΗΣΕΛ53n
παρελθόν Καισυναντούν τρομερούς
πολεμιστέςκαι ήρωες της ιστορίας.

Terry Deary

ffi :^ ^

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΜΙΑΣ J-ΐ

Ο Ερμής μετακόμισε
στην Τριτη Ευχή,μια
νέα πόλη όπου όλα
είναι αστραφτερά,τακτικά,ήρεμα
και εντελώς...αφύσικα! Τα ερωτηματικά
που δημιουργούνται στον
Ερμή βρίσκουν τελικάτην απάντηση
τους όταν γνωρίζεταιμε τη
«Λαίδη»...Μια ιστορία επιστημο^
νικής φαντασίαςγια έναν κόσμο
που μοιάζει με όσα φαντάστηκε
ο ΤζορτζΌργουελ για το μελλον
της ανθρωπότητας.

:

Εικ.Martin
Brown,Μτφ:
Μιχάλης
Λαλιώτης,
Ερευνητές

Toυτάγxαμώv=xpuσάφι.Αυτό το
χρυσάφι ήθελε να κλέψει μια ομάδα
τυμβωρύχων αδειάζοντας
τον πολυτελή τάφο! Θατα καταφέρουν
να ξεφύγουν από την
Βησσαρία ΖορμπάΡαμμοπούλου
κατάρα της μούμιας; Μια εξωφρενικήΕφηβεία,πολιτική, τρομοκρατία,ανησυχία. Λευκώματακαι
ιστορία στην οποία περνούν μυθιστορήματα προσπαθούν να συλλάβουν το πνεύμα και τον παλμό
με έμμεσο τρόπο πάμπολλες της νεολαίας θέτοντας νέα ερωτήματαγια την εποχή μας
TO ΚΡΥΜΜΕΝΟ
αρχαιολογικές και ιστορικές
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
πληροφορίες για την αρχαία Αίγυπτο.Εύη Πίνη
του μεγάλου πολιτικού. Κείμενα
Ελληνικά
αρχαίων αλλά και μεταγενέστερων
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ
Γράμματα
ποιητών και συγγραφέων και
Χέντρικ Βίλεμ βαν Λουν - ΑΘΗΝΑ
ενδιαφέρουσα εικονογράφηση
Πολλάαπό τα καταI
Τζον Μερτμαν
δίνουν μια ιδέα για τη ζωή των Αθηναίων i*j
Ίδρυμα
πληκτικάβιβλία με
εκείνης της εποχής.
I
ης
κινούμενες εικόΜείζονος
Ελπίδα Ισμαήλ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕλληνισμουΕρευνητές,
νες που θα διαβάσουν φέτος τα
ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
ανθρωπότητας, T. Α-Β
Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
ελληνόπουλαφτιάχνονταιστην
Εικ.Σβετλίν,
Μετ. Περικλής
Κίνασε εργοστάσιαόπου δουλεύουν ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
14 ευρω
Μεταίχμιο,
Ροδάκης,
σε απάνθρωπες συνθήκες
Κέδρος,
1 5 ευρω
Μια ματιά στη λαμπρή Αθήνα
Καστανιώτη,
παιδιά παρά τη διεθνή απαγόρευση
1 5 ευρω
των κλασικώνχρόνων βασισμένη
19 ευρω
της
παιδικής
εργασίας.
Δεκαεννέαγνωστοί
στην προσωπικότητακαι τα έργα
Τη ζωή & ένα τέτοιο εργοστάσιο
και άγνωστοι,αλλά
- ΒΑ Πρόκειταιγια τη
πάντα επίκαιροι,μύθοι του αρχαίου περιγράφει n συγγραφέας και
συνοπτική ιστορία του πολιτι
μαζί τις προσπάθειες συνειδητοποιημένων
παραμυθά.
Οι ζωγραφιές
σμού από την Προϊστορία
ανθρώπων για να σταματήσουν
Βασίλης Παπαθεοδώρου
του βραβευμένου εικονογράφου
μέχρι τις μέρες μας
αυτή την άθλια πρακτική.
Σβετλίνδίνουν διαχρονική διάσταση
ΣΤΗ
γραμμένη σαν μυθιστόρημα
Ένα εξαιρετικόπολιτικόμυθιστόρημα! ΔΙΑΠΑΣΩΝ
στους μύθους, καθώς τους
από τον διάσημο
Καστανιώτη,
τοποθετούν
πολύ
κοντά
στην
εποχή
Ολλανδό ιστορικό
1 5 ευρω
μας. Μαζί και το Οι άνθρωποι
και αναθεωρημένη
που δεν εννοούσαν να πεθάνουν
από τον Τζον Μέριμαν,
- ο μύθος του Σίσυφου,
καθηγητή στο
γραμμένος από τη ΜαρίαΑγγελίδου
Πανεπιστήμιο Γιέιλ.
(Εκδ.Πατάκη).

φηβικά
μυθιστορήματα Βασίλης Παπαθεοδώρου
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γίας, άρχισε να γράφει μυθιστορήματα
μυστηρίου από τη στιγμή που
ΤΑ 39 ΣΤΟΙΧΕΙΑί Ο
στηκε στην ανάγνωσητου Τόλιον και
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ του Άρχοντα των δαχτυλιδιών. Ό,τι έγραψε
για ενηλίκους βραίβευτηκεόπως
Μετ. Mafia
και n σειρά «Τα 39 στοιχεία».
Αγγελίδου,Άγκυρα»
Ο πρώτος τόμος που δια
16 ευρω
βάσαμε μας συνεταίρε: δράση
συνδυασμένη
με την ιστορία
Πώς θα ένιωθες αν ανακάλυπτες
του πολιτισμού,καταστάσεις
ότι n οικογένεια
γεμάτες σασπένς, χαράκτη
σου είναι μια από τις ισχυρότερες του
κόσμου; Καιn θα σκεφτόσουνεάν έπρεπε ρες ξεκάθαροισ*ένα ταξίδι
για τη λύση γρίφων
να πετάξεις μια επιίαγή ενός εκατομμυρίου
για δυνατούς και
δολαρίωνγια να ριχτείς
μορφωμένους
στο κυνήγι ενός θησαυρού; Ο Ντανκαι
n Έιμι δεν δίστασανλεπτό! Κάθεζωηρό λύτες. Ένα νέο
best
seller για
παιδί θα έκανε το ίδιο! Ο συγγραφέας,
μεγάλα παιδιά!
πρώην δάσκαλοςαγγλικήςφιλολο¬

Rkk Riordan

.^

www.clipnews.gr

τΜΗΗπετπ

Λίαν Χερν ^
Η ΒΡΑΧΝΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ
ΕΡΩΔΙΟΥ

i Μετ.
Μαρία
ΑγγεI
λίδου,
Πατάκη,
~ 22ευρω

f

ΑΛΦΑ

.

Καστανιώτη
9,50 ευρω

Ένα κορίτσι, ένα αγόρι...
Δύσκολοι έφηβοι,
περιθωριακοί,
ο καθένας στον δικό του
κόσμο! Δύο μυθιστορήματα με
φόντο τη μουσική στη διαπασών.
ΙΗ βραχνή φωνή του ερωδιού
Ο Θανάσης και n Τζένα
ντοπάρονται με τη μουσική κι
μάς καλεί να βυθιστούμε
στα υγρά τοπία
ανεβάζουν την αδρεναλίνη τους
στον άγριο ρυθμό του σκληρού
της Ιαπωνίαςκαι να
| διαβάσουμε το τελευταίο
ροκ προσπαθώντας να ξεφύγουν
ο πρώτος από τη μιζέρια
μέρος του εξαιρετικού επικού
των δυτικών αθηναϊκών προαστίων
έργου-της Λίαν
και n κοπέλα απότα
Χερν. Οι μύθοι των Οτόρι είναι
μια ιστορία για τη
τραύματα του παρελθόντος της.
L νίκη της αγάπης που
Στο Αλφα, ο Αλέξης συνειδητοποιεί
ψ θριαμβεύει ξεπερνώντας
την τρέλα των περιθωριακών
πς αντιξοότητες
που τα σπάνε στο Πολυτεχνείο
της ζωής.
κι αλλάζει ζωή...

Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ
Ημερομηνία: Σάββατο, 12-12-2009
Σελίδα: 52,53,54,55
(4 από 4)
Μέγεθος: 3145 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 46130
Επικοινωνία εντύπου: (211) 3657.000, 7766000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Ανήσυχοινέα του σήμερα
Αλέξανδρος
Κυριακόπουλος
Ευθύμιος Γουργουρτίς

τρομοκράτης;Ή μήπως n
ενασχόλησητου με την
ψηφιακή τεχνολογίατον
καθιστάύποπτο; Πολιτική,
ΑΝΗΣΥΧΙΑ
τρομοκρατία,προσωπική ελευθερία,
τεχνολογία,ψηφιακή
Καστανιώτη,
εποχή, εφηβεία, Διαδίκτυο,
20 ευρω
χάκτνγκ,όλη n εποχή
μας εμπλέκεται σ*αυτό
το συναρπαστικό,εκρηκτικής
έντασης μυθιστόρημα.
Στην Ελλάδα,πριν από ένα
Κάρτ Ντόκτορρου
χρόνο, ανήσυχοι νέοι στην
ΓΕΝΙΑ Xnet
ηλικίατου Μάρκους βγήκαν
στον δρόμο διαδηλώνοντας
Μετ.
I
την αγωνία τους για το
ίσιδώρα
σήμερα και το μέλλον. Ετο
Γενουζου,
λεύκωμα Ανησυχία αποτυπώνονται
Πατάκης,
οι αγωνίες τους.
20ευρώ
Χέρι χέρι λοιπόν το μυθιστόρημα
Ο Μάρκους συλλαμβάνεται
με την πραγματικότητα.
ύστερα από μια τρομοκρατική
Γιασυνειδητοποιημένους
επίθεση στο Σαν Φρανσίσκο.
νέους αναγνώστες
Είναιυποψήφιος
και για ενήλικους.
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Mια έντιμη «a t αυθ#ιικ ή
μαρτυρία yio τα πρώτα
χρόνια μετά την Επανάοτασή
των Μπολ#Ρκων.
Μίταφρααη
ΔέσποιναΚερίβάντηκαι
ΓιάννηςΒαλοΰρδος
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